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Nieuwsbrief 6   2021-2022    9 februari 2022 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Gebedsgroep 
“Lees je bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag. “ 
Wellicht een kinderversje dat voor velen bekend is. Kinderen 
volop in beweging zingen; ‘dat je groeien mag, dat je 
groeien mag!’ En ze maken zich zo groot mogelijk. Wie ziet 
het (nog) voor zich? 
Die jonge hartjes willen groeien, willen leren, willen 
ontwikkelen. Dit gaat voor een deel vanzelf, maar voor een 
groot deel hebben ze onze steun nodig, van ouders, of 
naaste verzorgers. En ook, van docenten. Zij hebben een 
belangrijke taak te vervullen in het leven van onze 
opgroeiende kinderen. Er zijn veel dingen in het leven waar we van kunnen 
genieten, maar er zijn ook zorgen. Een kind beleeft dit vaak weer anders dan 
een volwassene. We mogen weten dat we allemaal een “verzorger” hebben, een 
Vader in de hemel. We kunnen alles in gebed brengen, voor elkaar en voor de 
ander. Er is daarom voor de Da Costaschool in Elspeet een gebedsgroepje 
opgericht. Een keer per maand wordt er een half uur samen gebeden voor de 
docenten, voor de kinderen en voor ouders. En er wordt natuurlijk gedankt voor 
de dingen die goed gaan.  
Op school staat sinds kort een ‘gebedsbox’ waar uw kind een briefje in mag 
stoppen met punten waarvoor hij of zij wil dat gebeden wordt. Dit mag 
anoniem, of met naam. Sommige kinderen vinden het spannend om te bidden, 
of zijn het niet gewend. Anderen vinden het juist heel fijn. Wij bidden gewoon 
een stukje met ze mee. Voelt u zich vrij hierin uw kind te begeleiden. En als er 
vragen of moeiten zijn, spreek gerust iemand van ons aan.  

‘God kent jou, vanaf het begin, 
Helemaal van buiten en van binnenin, 

Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.’ 

 
Mogen we ook voor jou bidden? 
 
Warme groeten, 
Arnyta, Evita, Herma, Wilma, Leonie, Iris 
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Studiedag 

Op donderdag 17 maart staat er een studiedag op de planning. De kinderen zijn 
deze dag vrij. 

 

Zending 
Zoals jullie al weten sparen we het zendingsgeld voor kinderen van 
vluchtelingen uit Afghanistan. 
Nu is kortgeleden de nieuwe ranglijst van Open Doors uitgebracht. Daaruit blijkt 
dat Afghanistan bovenaan de lijst, op nr. 1 staat van vervolgde christenen. 
Hoe belangrijk is het dan dat we, naast dat we elke maandag zendingsgeld 
meebrengen, ook voor dit land en deze mensen bidden. 
Zij hebben dit heel hard nodig, willen jullie hier ook aan denken? 
Bijgevoegd nogmaals de QR-code waarmee ook een bedrag 
overgemaakt kan worden. 

 

Opening van de school 
Als Corona geen roet in het eten gooit, wordt de school op 
woensdag 11 mei officieel geopend. We hopen van de eerste week na de 
meivakantie een feestweek te maken. Er staan dan al wat leuke activiteiten op 
het programma. Maar dat houden we nog even als verrassing. Op vrijdag 13 
mei willen we een Fancy Fair organiseren. 
 

Schooltijden 
Om vijf voor half 9 gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan naar binnen 
gaan. Om half 9 gaat de tweede bel, op dat moment willen we graag beginnen 
met de lessen.   
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Half 9 beginnen lukt 
nu nog niet altijd. 
 

Oproep overblijfouders 
We kunnen nog wel wat moeders gebruiken (vaders mag natuurlijk ook) die ons 
willen helpen met het overblijven tussen de middag. Op maandag, dinsdag en 
donderdag (van 12.00 uur tot 12.30 uur) kunnen er nog wel wat bij. Er staat 
een kleine vergoeding tegenover. U kunt zich opgeven bij Karel van Bronswijk 
(dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl) of bij Joanne vd Steeg 
(joanne_van_rhee@hotmail.com) 
 

 

Personeel 
Na de voorjaarsvakantie komt Hesther Mulder weer terug van haar 
ouderschapsverlof. Juf Hesther gaat lesgeven aan de kinderen van groep 1 op 
de maandag en de dinsdag. Maandagmiddag geeft Hesther les aan de plusklas. 
Dat betekent dat we dinsdag 22 februari afscheid nemen van Juf Marléne 
Tessemaker. Marléne bedankt dat je wilde invallen voor groep 1. We hopen in 
de toekomst nog vaker een beroep op je te mogen doen.  
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Schoolfonds 

Op  21 februari wordt het geld voor het schoolfonds automatisch afgeschreven 
van uw rekening. De meeste ouders hebben ons gemachtigd om het bedrag af 
te schrijven. Het gaat om 25 euro per kind met een maximum van 60 euro per 
gezin. 
De bijdrage voor het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage. Het schoolfonds 
wordt besteed voor activiteiten voor uw kinderen. Denk o.a. aan het cadeautje 
van Sinterklaas, een attentie met Kerst en wat lekkers bij speciale 
evenementen. 
Heeft u de school niet gemachtigd (of twijfelt u hierover) wilt u het bedrag dan 
kort na 21 februari overmaken naar de OR rekening? Dat kan op:  
NL53RABO 0387598200  ver. Voor CNS Nunspeet ovv schoolfonds.  
 

Oproep van de GGD: 
Zit jouw kind nu in groep 7 of 8 van het basisonderwijs? Of in de eerste klas van 
het voortgezet onderwijs? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is een tijd waarin er veel 
verandert, voor ouders en kinderen. Dit kan best spannend zijn. Wij zijn erg 
benieuwd welke (opvoed)vragen of zorgen er bij ouders leven en hoe wij daar 
als GGD bij kunnen ondersteunen. Daar hebben we jouw input voor nodig! 
Vul jij onze vragenlijst in? Het kost je slechts 5 minuten, meedoen is volledig 
anoniem en dankzij jouw antwoorden kunnen wij ouders beter helpen. 
https://surveys.enalyzer.com?pid=g8p7nnap 
 

 

Inschrijfavond 
De geplande aanmeldavond van 31 januari kon door de corona geen doorgaan 
vinden. Toch hopen we ook dit jaar op veel inschrijvingen. Kent u nog iemand 
die er over denkt zijn of haar kind naar onze school te sturen, dan kan men 
informatie inwinnen bij school. U kunt ook een individuele afspraak maken.  
(0577-491236 of dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl)  
Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2022-2023 (of eerder) 4 jaar 
worden. Dus als uw kind vóór juni 2019 is geboren, willen wij u verzoeken uw 
kind z.s.m.aan te melden, zodat wij weten hoeveel kleuters er zullen instromen 
in de loop van het jaar.  
Denkt u, als u uw kind aanmeldt, aan een kopie waarop het Burger Service 
Nummer van uw kind staat? Wij zijn verplicht om er een afdruk van te hebben. 

 
Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Da Costaschool 
 

Albert Magré 
directeur 
Da Costaschool Elspeet 
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